Упатство за интернет купување
Наједноставно, при прелистувањето на производите доколку сакате да купите или
нарачате некој производ потребно е само да кликнете на копчето “Додади во кошничка”.
Во вашата кошничка можете да додадете еден или повеќе производи,
независно од вашиот избор. Со кликнувањето на вашата кошничка имате пристап
до одбраните производи кои за да ги купите потребно е да ги поминете следните
чекори при нарачувањето:
– Со кликнување на кошничката на која се наоѓа во горниот десен агол (веднаш до
пребарувачот) имате директен пристап и увид до сите одбрани производи кои сте ги
нарачале.
– Доколку сакате да ја смените количината на производите во нарачката тоа можете да го
направите кликнете “ПОГЛЕДНИ КОШНИЧКА”
со кликање на полето “КОЛИЧИНА” ја запишете саканата цифра и потоа на
“UPDATE CART” копчето за да потврдите.
– Со кликувањето на копчето “ПРОДОЛЖИ СО ПЛАЌАЊЕ” продолжувате на следниот
чекор каде ги внесувате
потребните податоци кои ни се потребни за испорака на нарачката.

ВАЖНO
На следниот прозорец кликате на “CHECKOUT AS GUEST” кое се наоѓа десно во долниот
дел од продавницата,
за да можете да продолжите со внесувањето на вашите податоци.
– На следниот чекор се наоѓате во прозорецот “Информации за нарачка”.Во полињата
потребно е да ги внесете вашето:
име, адреса, контакт телефон, град, држава, поштенски број, вашата Е-Маил адреса и
телефон
(Како би можеле да ве исконтактираме).Потоа кликате на копчето “МЕТОД НА
ПЛАЌАЊЕ”.
– Во прозорецот “Метод на плаќање” не треба ништо да правите затоа што е автоматски
подесена опцијата да платите кога производите ќе бидат доставени во вашиот дом

само кликнете на копчето “ORDER PREVIEW”
.
– Ова е последниот чекор каде што можете целосно да ја проверите вашата нарачка како
и количината на производите,
ако сте задоволни со направениот избор само кликате на копчето “НАРАЧАЈ”.

НАПОМЕНА:
Откако ќе кликнете на “НАРАЧАЈ” почекајте малку додека нашите сервери ја прифатат
вашата нарачка, тоа трае неколку секунди и автоматски ќе бидете префрлени на страната
каде што ќе биде потврдена вашата нарачка.
Доставната служба ја испорачува пратката во рок од 24-78 часа со претходна најава на
телефонскиот број
(кој го имате наведено при комплетирањето на нарачката) за да договорите временски
термин во текот на работниот ден кој најмногу ви одговара.
Достава во Скопје: 70 денари.
Достава во другите градови: 150 денари.

Телефони за контакт:
076-263-040
За сите останати информации пратете електронско писмо
на info@tesoridimare.mk почекајте одговор од нашите оператори

